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 ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                             ПРОТОКОЛ  

     тридцять  сьомої  сесії Чортківської міської ради сьомого скликання 

                                                                             від  20 квітня  2018 року                                      
                                                                                          Початок роботи сесії: 10-00 год. 
                                                                                          До складу ради обрано - 34 депутати 
                                                                                          На сесію прибуло –   28 депутатів 
 
 Відсутні:  Бевз М.І., Дідюк Г.Т.,  Садовська  Л.М., Федорейко О.А., Федорейко В.А., 
Царик В.Я. 

Головуючий на сесії : міський голова ШМАТЬКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 

                                  Шановні депутати, запрошені! 

Наголосив, що на  37-му сесію 7-го скликання прибуло 28 депутатів із 34 обраних, 
зокрема від  депутатської фракції «Сила людей» - 7  депутатів із 10, від депутатської 
фракції «Свобода» - 6  депутати із 7 , від фракції «Солідарність» - 6 депутати із 6, від 
партії «Батьківщина» - 3 депутат із 3, від «Радикальної партії» - 3 депутати із 4, від партії 
«Самопоміч» 3 депутати із 4.    

         Міський голова  Шматько В.П. оголосив 37-ту сесію Чортківської міської ради VІІ 
скликання  відкритою. (Звучить гімн України). 
Міський голова Шматько В.П. наголосив, що відповідно до cтатті 22 Регламенту 
Чортківської міської ради необхідно обрати секретаріат пленарного засідання. Запитав,     
які є пропозиції щодо кількісного і персонального складу. Голосували за секретаріат в 
кількості 2-ох осіб: депутатів   Сєдова Н.Б. та Зозуляк А.І. 
         “За” – 29, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
         Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  порядок  денний за основу. 
Голосували: за - 29, проти - 0, утримались – 0. 
 Запитав, чи є   пропозиції до порядку денного. 
Міський голова Шматько В.П. запропонував внести в порядок денний наступні питання: 
- про поділ комплексу будівель по вул. Олеся Гончара, 21 в м. Чортків на окремі об’єкти 
нерухомого майна  
голосували :  за - 29, проти - 0, утримались – 0. 
-про призначення балансоутримувачів  на поділені окремі об’єкти нерухомого майна по 
вул. Олеся Гончара, 21  в   м. Чортків 
голосували :  за - 29, проти - 0, утримались – 0. 
-про погодження поділу земельної ділянки по вул. Олеся Гончара, 21 в. м. Чорткові 
 Депутат  Наконечний В.І. запропонував включити в порядок денний  питання 
«Про  звернення депутатів  Чортківської міської ради до Верховної Ради України щодо 
ухвалення антиолігархічного пакету докорінних перетворень» 
голосували :  за - 29, проти - 0, утримались – 0. 
Депутат Безпалько Р.П. наголосив на порушенні регламенту роботи міської ради в частині 
включення питань в порядок денний роботи сесії, які не розглядались на профільних 
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комісіях. 
 Депутат Кресінський В.О. наголосив, що депутати повинні  сприяти людям в 
оперативному вирішенні їх питань і запропонував залишити спірні питання в порядку 
денному сьогоднішньої сесії. 
Міський голова Шматько В.П. запропонував як компроміс виключити з порядку денного 
питання №31 «Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення технічної 
документації із землеустрою інвентаризації земельної ділянки по вул. Івана Франка, 2 в м. 
Чорткові.» та №32 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки Царук Ірині Аркадіївні у власність шляхом викупу площею 
0,1964 га для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 
(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, 
які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з 
отриманням прибутку)  по вул. Копичинецька, 33Д в м. Чорткові.» 
голосували :  за - 29, проти - 0, утримались – 0. 
Міський голова запропонував прийняти порядок денний  в цілому та регламент роботи, 
голосували :  за - 29, проти - 0, утримались – 0. 
Міський голова наголосив, що  в роботі сесії приймає участь депутат  Тернопільської 
обласної ради Білик Л.С., а також керівники медичних закладів району. 
 
Порядок  денний 37 сесії міської ради: 
 
1).Про стан доступності та якості медичних послуг для жителів міста Чорткова. 
2).Про затвердження Положення  про архівний сектор Чортківської міської ради. 
Доповідає : завідуюча архівним сектором міської ради Лужанська Т.М. 
3.)Про хід виконання  Програми  забезпечення     пожежної     і техногенної безпеки на 
території м. Чорткова на 2017-  2018 роки за 2017 рік. 
Доповідає:  начальник Чортківського РВ УДСНС  в Тернопільській області Закалов В.В. 
4).Про внесення змін в рішення міської ради  від 23 грудня 2016 року №454 «Про 
затвердження Програми  забезпечення     пожежної     і техногенної безпеки на території м. 
Чорткова на 2017-  2018 роки». 
Доповідає: заступник міського голови Недокус О.З. 
5).Про внесення змін  до рішення міської ради від 12 грудня 2017 року №916 «Про внесення 
змін до рішення міської ради від 23 грудня 2016 року №490 «Про затвердження Програми 
розвитку малого та середнього підприємництва міста Чорткова на 2017-2018 роки». 
6).Про затвердження  Переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади м. 
Чорткова, які підлягають приватизації у 2018 році. 
7).Про затвердження  способу продажу об’єктів комунальної власності територіальної 
громади м.Чорткова, які підлягають приватизації  у 2018 році. 
8).Про внесення змін у додаток до рішення  міської ради від 02 липня 2010 року №150 
«Про затвердження Переліку нежитлових об’єктів, які належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Чорткова». 
9).Про безоплатну передачу будівлі недіючої котельні по вул. Церковна, 12 з комунальної 
власності територіальної власності міста Чорткова  у власність громади церкви Успіня  
Присвятої Богородиці. 
Доповідає:  начальник  відділу економічного розвитку та комунальної власності Черниш 
С.С. 
10).Про затвердження  міської  Програми  по створенню належних умов центру 
обслуговування платників податків при Чортківській  об’єднаній державній податковій 
інспекції Головного управління ДФС у Тернопільській області на 2018-2019 роки. 
11).Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників закладів дошкільної 
освіти комунальної форми власності Чортківської міської ради. 
Доповідає: начальник управління освіти, молоді та спорту   Поліщук Л.М. 
12).Про затвердження Договору про грант № ESC/E5P 3/17 від 29 грудня 2017 року. 
Доповідає: начальник відділу муніципального розвитку, інновацій  та  енергоефективності  міської 
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ради  Демкович  Ю.І. 
13). Про внесення змін в рішення міської ради від 06 липня 2016 року №258 « Про 
граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та 
устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів органами місцевого самоврядування, а 
також установами та організаціями, які утримуються за рахунок міського бюджету» 
Доповідає: начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності Новосядла О.Ю. 
14).Про внесення змін до рішення міської ради № 894 від 12 грудня 2017 року «Про 
міський бюджет на 2018 рік». 
15).Про затвердження угоди між Чортківською міською радою та Чортківською районною 
радою. 
16). Про затвердження угоди між Чортківською міською радою та Тернопільською 
обласною радою про передачу видатків на співфінансування комунального закладу 
Тернопільської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги  та медицини 
катастроф» 
Доповідає: начальник фінансового управління Бойко Н.І. 
   17).Про надання дозволу громадянам на складання технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості). 
  18).Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу громадянам 
безоплатно у власність земельних ділянок.  
  19).Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  та 
передача їх у власність громадянам. 
 20).Про надання дозволу Римо-Католицькій Парафії костелу святого Станіслава 
м.Чортків Львівської Архідієцезії на складання технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)в 
постійне користування, орієнтовною площею 0,2090 га для обслуговування будівлі 
костелу по вул. Тараса Шевченка,2 в м. Чорткові. 
 21).Про надання дозволу Доскочу Івану Миколайовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0500 га у 
власність для будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) по вул. Бердо,50 в м.Чорткові. 
Не погоджено 
22).Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення проекту землеустрою 
щодо організації і встановлення меж території Єврейського кладовища як території 
історико-культурного призначення по вул. Дмитра Пігути, 31Б – Незалежності, 24А в м. 
Чорткові. 
23).Про затвердження (відмову в затвердженні) матеріалів про вибір місця розташування 
земельної ділянки та надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в постійне користування Державному закладу «Відділкова 
клінічна лікарня станції Тернопіль ДТГО «Львівська Залізниця» для обслуговування 
приміщень лікарні по вул. Залізнична,125 в м. Чорткові. 
Не погоджено 
24).Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території (зміна цільового призначення земельної ділянки) для будівництва і 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної 
та ринкової інфраструктури по вул. Тараса Шевченка в м. Чорткові. (за заявою Ткачука 
П.І.). 
25).Про надання дозволу (відмову) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,1114 га у власність ОСББ «Бровари-70» для 
будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. 
Броварова,70 в м. Чорткові. 
Не погоджено 
26).Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
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території для індивідуального гаражного будівництва по вул. Фредеріка Шопена в м. 
Чорткові (за заявою Жука В.В.). 
27).Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
0,0300 га в оренду Окіпному Ярославу Романовичу для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та 
інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 
підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)  по вул. Богдана 
Хмельницького, 14А в м. Чорткові. 
28).Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
0,0357 га в оренду Ошовському Олександру Анатолійовичу для будівництва та 
обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних 
приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 
підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)  по вул. Андрея 
Шептицького, 11 в м. Чорткові. 
29).Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність (зміна цільового призначення земельної ділянки) Кошику Петру Ігоровичу 
площею 1,3461 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку по вул. Степана Бандери, 60 в м. Чорткові. 
30).Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність (зміна цільового призначення земельної ділянки) Кошику Петру Ігоровичу 
площею 0,0485 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку по вул. Степана Бандери, 60 в м. Чорткові. 
Доповідає: начальник відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища 
Губ’як Р.Т. 
31.Про поділ комплексу будівель по вул. Олеся Гончара, 21 в м. Чортків на окремі 
об’єкти нерухомого майна  
32.Про призначення балансоутримувачів  на поділені окремі об’єкти нерухомого майна по 
вул. Олеся Гончара, 21  в   м. Чортків 
33.Про погодження поділу земельної ділянки по вул. Олеся Гончара, 21 в. м. Чорткові 
34.Про  звернення депутатів  Чортківської міської ради до Верховної Ради України щодо 
ухвалення антиолігархічного пакету докорінних перетворень 
35.Різне. 
 
                                                               РЕГЛАМЕНТ 

 
роботи   тридцять сьомої  сесії  Чортківської  міської  ради  VІІ скликання 

 
Для доповіді  з першого питання порядку денного до 40 хв. 
Для доповіді з інших питань порядку денного до 10 хв 
Для виступів до 5 хв. 
Для запитань до 3 хв. 
Для відповіді на запитання до 7 хв.  
Через кожних 3 год. – перерва на 30 хв. 
Роботу засідання 37-ої сесії Чортківської міської ради VІІ скликання завершити до 15.00 
год. 
 
 
Приступаємо до розгляду питань порядку денного: 
1. Про стан доступності та якості медичних послуг для жителів міста Чорткова. 
СЛУХАЛИ:  
- головного лікаря Чортківської ЦКРЛ Чортківського Р.В.,  
- головного лікаря Чортківської КРЦ ПММСД  Ратушняка Я.П.,  
- головного лікаря Чортківської  райстоматполіклініки Веретика І.Й., - головного  
лікаря  Чортківської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги Бачинську Т.М.  
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ВИСТУПИЛИ : Джурбій П.Д., Шматько В.П., Наконечний В.І., Вінницький А.Є 
Білик Л.С 
За проект рішення голосували: “за”- 29, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  1029 додається 
 
2. Про затвердження Положення  про архівний сектор Чортківської міської ради. 
СЛУХАЛИ: завідуючу архівним сектором Лужинську Т.М. 
За проект рішення голосували: “за”- 29, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  1030 додається 
 
3. Про хід виконання  Програми  забезпечення     пожежної     і техногенної безпеки на 
території м. Чорткова на 2017-  2018 роки за 2017 рік. 
СЛУХАЛИ : начальника Чортківського РВ УДСНС  в Тернопільській області 
Закалова В.В.  
ВИСТУПИЛИ:  Гаврисьо В.В 
За проект рішення голосували: “за”- 29, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  1031 додається 
 
4. Про внесення змін в рішення міської ради  від 23 грудня 2016 року №454 «Про 
затвердження Програми  забезпечення     пожежної     і техногенної безпеки на території м. 
Чорткова на 2017-  2018 роки». 
СЛУХАЛИ : секретаря міської ради Дзиндру Я.П 
За проект рішення голосували: “за”- 29, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1032  додається 
 
5. Про внесення змін  до рішення міської ради від 12 грудня 2017 року №916 «Про внесення 
змін до рішення міської ради від 23 грудня 2016 року № 490 «Про затвердження Програми 
розвитку малого та середнього підприємництва міста Чорткова на 2017-2018 роки». 
СЛУХАЛИ : міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”- 29, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1033   додається 
 
 6. Про затвердження  Переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади м. 
Чорткова, які підлягають приватизації у 2018 році. 
 СЛУХАЛИ :  начальника  відділу економічного розвитку, інвестицій та комунального майна 
Черниш С.С 
Без обговорення. 
За проект рішення голосували: “за”- 29, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  1034 додається 
 
 7.Про затвердження  способу продажу об’єктів комунальної власності територіальної 
громади м.Чорткова, які підлягають приватизації  у 2018 році. 
СЛУХАЛИ: начальника  відділу економічного розвитку, інвестицій та комунального майна 
Черниш С.С 
За проект рішення голосували: “за”-29 , «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  1035 додається 
 
8.Про внесення змін у додаток до рішення  міської ради від 02 липня 2010 року №150 
«Про затвердження Переліку нежитлових об’єктів, які належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Чорткова». 
СЛУХАЛИ: начальника  відділу економічного розвитку, інвестицій та комунального майна 
Черниш С.С  
За проект рішення голосували: “за”-  29, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  1036 додається 
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9. Про безоплатну передачу будівлі недіючої котельні по вул. Церковна, 12 з комунальної 
власності територіальної власності міста Чорткова  у власність громади церкви Успіня  
Присвятої Богородиці. 
СЛУХАЛИ: начальника  відділу економічного розвитку, інвестицій та комунального майна 
Черниш С.С  
За проект рішення голосували: “за”- 29, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  1037 додається 
 
10.Про затвердження  міської  Програми  по створенню належних умов центру 
обслуговування платників податків при Чортківській  об’єднаній державній податковій 
інспекції Головного управління ДФС у Тернопільській області на 2018-2019 роки. 
СЛУХАЛИ: начальника  відділу економічного розвитку, інвестицій та комунального майна 
Черниш С.С  
За проект рішення голосували: “за”- 29, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  1038 додається 
 
11.Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників закладів дошкільної 
освіти комунальної форми власності Чортківської міської ради. 
СЛУХАЛИ :  начальника  управління освіти, молоді та спорту   Поліщук Л.М 
ВИСТУПИЛИ : Кривий Ю.М., Лесейко З.В. 
За проект рішення голосували: “за”- 15, «проти» - 0, «утримались» – 12 
ВИРІШИЛИ: рішення   не прийнято  
 
12.Про затвердження Договору про грант № ESC/E5P 3/17 від 29 грудня 2017 року. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 29, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  1039 додається 
 
13. Про внесення змін в рішення міської ради від 06 липня 2016 року №258 « Про граничні 
суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, 
мобільних телефонів, комп’ютерів органами місцевого самоврядування, а також 
установами та організаціями, які утримуються за рахунок міського бюджету» 
СЛУХАЛИ: Новосядлу О.Ю. 
За проект рішення голосували: “за”- 29, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  1040 додається 
 
14. Про внесення змін до рішення міської ради № 894 від 12 грудня 2017 року «Про 
міський бюджет на 2018 рік». 
СЛУХАЛИ: начальника фінансового управління Бойко Н.І. 
ВИСТУПИЛИ: Джурбій П.Д., Шматько В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 29, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  1041 додається 
 
15.Про затвердження угоди між Чортківською міською радою та Чортківською районною 
радою. 
СЛУХАЛИ:  міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 29, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  1042 додається 
 
16.Про затвердження угоди між Чортківською міською радою та Тернопільською 
обласною радою про передачу видатків на співфінансування комунального закладу 
Тернопільської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги  та медицини 
катастроф» 
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СЛУХАЛИ:  міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 29, «проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення  №  1043 додається 
 
17.Про надання дозволу громадянам на складання технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-29,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1044 додається 
 
18.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу громадянам 
безоплатно у власність земельних ділянок.  
  СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-29,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1045 додається 
 
19.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  та 
передача їх у власність громадянам. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”- 29,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1046 додається 
 
20.Про надання дозволу Римо-Католицькій Парафії костелу святого Станіслава м.Чортків 
Львівської Архідієцезії на складання технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)в постійне 
користування, орієнтовною площею 0,2090 га для обслуговування будівлі костелу по вул. 
Тараса Шевченка,2 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”- 29,«проти» - 0, «утримались» – 0. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1047 додається 
 
21.Про надання дозволу Доскочу Івану Миколайовичу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,0500 га у 
власність для будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) по вул. Бердо,50 в м.Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
ВИСТУПИЛИ:  Джурбій П.Д, Гордієнко В.М. Вінницький А.Є. 
 Голосували про  відправлення проекту рішення на доопрацювання.: “за”- 17,«проти» - 0, 
«утримались» – 10. 
ВИРІШИЛИ: рішення    не прийнято 
 
22.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення проекту землеустрою 
щодо організації і встановлення меж території Єврейського кладовища як території 
історико-культурного призначення по вул. Дмитра Пігути, 31Б – Незалежності, 24А в м. 
Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
ВИСТУПИЛИ : Ніяскіна – Коробій А.С 
За проект рішення голосували: “за”-22,«проти» - 3, «утримались» – 3. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №  1048 додається 
 
23.Про затвердження  матеріалів про вибір місця розташування земельної ділянки та 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
в постійне користування Державному закладу «Відділкова клінічна лікарня станції 
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Тернопіль ДТГО «Львівська Залізниця» для обслуговування приміщень лікарні по вул. 
Залізнична,125 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
ВИСТУПИЛИ: Губяк Р.Т  
За проект рішення голосували: “за”-3,«проти» - 16, «утримались» – 8. 
ВИРІШИЛИ: рішення   не прийнято 
 
24.Про відмову в затвердженні матеріалів про вибір місця розташування земельної 
ділянки та надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в постійне користування Державному закладу «Відділкова клінічна 
лікарня станції Тернопіль ДТГО «Львівська Залізниця» для обслуговування приміщень 
лікарні по вул. Залізнична,125 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. ,  
За проект рішення голосували: “за”- 25,«проти» - , «утримались» – 4. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1049 
 
25.Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території (зміна цільового призначення земельної ділянки) для будівництва і 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної 
та ринкової інфраструктури по вул. Тараса Шевченка в м. Чорткові. (за заявою Ткачука 
П.І.). 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
ВИСТУПИЛИ: Лесейко З.В., Кресінський В.О.,Махомет Л.О., Ткачук П 
За проект рішення голосували: “за”- 25,«проти» - ,1 «утримались» – 3. 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1050 
 
26.Про надання дозволу  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,1114 га у власність ОСББ «Бровари-70» для будівництва 
та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Броварова,70 в м. 
Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П. 
За проект рішення голосували: “за”-  8,«проти» -  4, «утримались» – .17 
ВИРІШИЛИ: рішення   не прийнято 
 
27.Про відмову на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,1114 га у власність ОСББ «Бровари-70» для будівництва та 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Броварова,70 в м. 
Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”-  21,«проти» -  5, «утримались» – 2. 
ВИРІШИЛИ: рішення   №1051 
 
28. Про надання дозволу Чортківській міській раді на розроблення детального плану 
території для індивідуального гаражного будівництва по вул. Фредеріка Шопена в м. 
Чорткові (за заявою Жука В.В.).  
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”- 29,«проти» -0 , «утримались» – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1052 
 
29.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
0,0300 га в оренду Окіпному Ярославу Романовичу для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та 
інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 
підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)  по вул. Богдана 
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Хмельницького, 14А в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”- 29,«проти» -0 , «утримались» – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1053 
 
30.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 
0,0357 га в оренду Ошовському Олександру Анатолійовичу для будівництва та 
обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних 
приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 
підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)  по вул. Андрея 
Шептицького, 11 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”- 27,«проти» -0 , «утримались» – 2 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1054 
 
31.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
(зміна цільового призначення земельної ділянки) Кошику Петру Ігоровичу площею 1,3461 
га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. 
Степана Бандери, 60 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”- 27,«проти» -0 , «утримались» – 2 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1055 
 
32.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
(зміна цільового призначення земельної ділянки) Кошику Петру Ігоровичу площею 0,0485 
га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. 
Степана Бандери, 60 в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”- 27,«проти» -0 , «утримались» – 2 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1056 
 
33.Про поділ комплексу будівель по вул. Олеся Гончара, 21 в м. Чортків на окремі об’єкти 
нерухомого майна 
 СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П 
За проект рішення голосували: “за”- 26,«проти» -0 , «утримались» – 3 
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1057 
 
34.Про призначення  балансоутримувачів  на поділені окремі об’єкти нерухомого майна 
по вул. Олеся Гончара, 21  в   м. Чортків 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”- 29,«проти» -0 , «утримались» – 0     
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1058 
 
35.Про погодження поділу земельної ділянки по вул. Олеся Гончара, 21 в. м. Чорткові 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”- 29,«проти» -0 , «утримались» – 0     
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1059 
 
36.Про  звернення депутатів  Чортківської міської ради до Верховної Ради України щодо 
ухвалення антиолігархічного пакету докорінних перетворень 
СЛУХАЛИ: міського голову Шматька В.П.  
За проект рішення голосували: “за”- 29,«проти» -0 , «утримались» – 0     
ВИРІШИЛИ: рішення  № 1060 
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37.Різне. 
 
 Міський голова зазначив, що питання, які виносились на розгляд  37-ї сесії вичерпано.  
Оголосив 37-ту сесію  міською радою  закриту. 

  Звучить гімн України. 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                  Володимир  ШМАТЬКО 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


